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Sorord. 

Inden Husdyravlen er der neppe Noget, der har gjort 
Farmeren mere haables end den odelceggende Sygdom 

Spvinekolera, der i de ſenere Aar har vundet ſig et 

Navn, hvis blotte Klang vil ſige det Samme fom pekuniert 
Tid og ſpildt Moje. 
Men — har man en Fiende, der rykker frem og ikke 

ſtͤder paa nogenſomhelſt Modſtand, kan man ikke vente 

25 fig Andet, end at den tilſidſt vil ſtaa med Palmer i Hen: 

derne. Det maa derfor blive Opgaven, at fravriſte den 
disſe Palmer gjennem en fortſat virkſom Modſtand, der 
maa bringe den til efterhaanden at retirere, ved at bruge 

den Taktik, fom Erfaring og Videnſkab i Forening legger 
den Lerelyſtne i Henderne. Sagen er af betydelig sto: 
nomiſk Vigtighed, og derfor har jeg tilladt mig at ud⸗ 

arbejde nerverende Afhandling for at gjore mit til 

Standsningen af denne gdeleggende Sygdom. Skridt 
for Skridt vil man tilſidſt lere at kjende Midlerne til 

dens Forebyggelſe og den bedſte Behandling af de allerede 
angrebne Dyr. Om blot 50 Procent af de angrebne 
Dyr kunde reddes, burde man kalde dette et godt Reſul⸗ 
tat —men jo flere der kan reddes, deſto bedre.] 

| Forfatteren. 
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har veret Forlober for ſaavel arvelige Anloeg fom 
almindelig Smitte; thi de forſte Organer, fom ode⸗ 

lloeegges ved denne daarlige Behandling, er Fordojelſes⸗ 
redſkaberne, fom lidt efter lidt blir mere uſkikket for 

fin Funktion. Man troede nemlig en Tid, at her i 
Landet kunde man holde Svin uden Henfyn til deres 

Behandling, da de betragtedes ſom et Tilleg, der 
bragte rigelig Belenning for Opholdet, uden Henſyn 
til hvor de opdrettedes og hvorledes Tilſynet var. 
Man blev dog ſnart ſkuffet heri; thi det er med 
Svineavlen ſom med enhver anden Farmdrift, at 
man maa gaa frem efter en paa en fornuftig Baſis 
anlagt Plan, Hvis Driften ſkal lykkes. Dette er for 

Spineavlens Vedkommende iſeerr ſaameget mere nod⸗ 
vendigt ſom den, drevet med Held og ſtyret med For⸗ 
nuft, baade har veeret og vil blive en af Farmerens 
vigtigſte Indtegtskilder. 

At Svinekolera har vundet det Fodfeeſte, den for 
Tiden har, og erobret den Udſtrekning, den har raa⸗ 
det over i de ſenere Aar, maa altſaa ſkyldes tidligere 
Misgreb og Lunkenhed overfor denne Gren af Farm⸗ 
driften. Man har forſt nu indſet, men forelobigt 
ialtfald for ſent, at ſkal Svineavlen blive til virkelig 

Fordel og indtage en fremragende Plads, maa den 
ofres fuld Opmerkſomhed. Der maa indtrede en 
liden Revolution, fom maa ſoge at bringe Sagen ind 
i det rette Spor igjen; denne Omveltning maa 
bygges paa ſund Fornuft og et aabent Blik for, hvad 
Sagen udkrever. 
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man ved, at derom kan ikke rejſes Tvivl; n 
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gentian. Om Vinteren ad man 1 0 
anden Gang vexle med friſt Havre, der heller i 
maa vere muggen. Drikkevandet bor ikke he 

Bil man nu og da give Svinene Af fa va K j igt 
kenet, maa man ſe efter, at der itke i i der eee. 
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ifer paa Smaagriſe virker fom Gift. 
maa Affaldet blandes med Salt om Sommer 
dette let fan danne en af Betingelſerne . ole 

Trivſel, hvis den er e 1 
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ſtige disſe; i Seerdeleshed om Fodſler har fundet 
Sted der, maa Alt, ſom er efterladt, tages bort. 
Under Sommertiden er det hajſt nodvendigt at 

Svinene har visſe Steder, Hvor de kan ſoge Skygge, 
og deſto nodvendigere, i ſamme Grad fom de er 

ſteerkt fodrede. Blir de for ſterkt overhedede, er der 
Fare for, at en eller anden Sygdom kan indtrede, 

og iſeer vil det begunſtige Svinekoleraen, om den er 
forhaanden eller i Anmarſch. Det var godt, om 
Svinene havde Lejlighed til at bade ſig, helſt i ikke 
ſtilleſtaaende Band; thi dette kan afhjcelpe Mangelen 
paa Skygge; men ſumpigt, ſtilleſtaaende Vand er 
mindre ſundt for dem, og bor ſaavidt muligt und⸗ 

gaas. Treer er gavnlige i en Svineſti, men har 
man dem ikke, bor man ſorge for paa anden Maade 
at ſkaffe Svinene Skygge. 

Midt i Spineſtien bor man bygge et Hus til 
dem, helſt i firkantet Form, og paa alle fire Sider 
omgivet af en Platform, hver forſynet med et Ud⸗ 
bygge eller Tag. Fra Platformen bor fore ſmaa 
Trappetrin ned til Gaarden. Huſet forſynes med 
to Dore paa hver af Siderne; indvendig anbringes 
Binger, ſtͤrre og mindre, alt efter deres Brug. 

Grinderne bor vere flytbare, ſaa at man kan for⸗ 
ſtorre og formindſke Bingerne efter Behag. Denne 

Form for et Grishus er ſerdeles heldig og vil op⸗ 
fylde alle rimelige Fordringer. Under et indtreffende 

Uvejr vil man da ſe enkelte, ſerlig af de celdre Dyr, 
holde fig inde, mens de yngre opholder fig paa Plat⸗ 
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heit fra Gulvet, at om Moderen tilfel 

ſig ned lige ved den, og der er en Batteg 

anden Binge og ſaaledes undgaa at blive I 

8 1 Veir kan Dorene til det egen i 

at de Firbenede forſtaar dette og rn at vette 
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Al den Affe, man har 1 15 
Svineſtien, helſt paa det Sted, hvor Dyre 
at modtage fin Fode, og over Aſken kan man 

ſtro Sagflis, ifer efter ſkaaren Furuved; thi 
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tidernes 1 pra 1 gier 

Grundformer; ligefaa med andre Dyr, o om ; 
hoj Grad. Da nu Klimatet Uigeledes har J 

til Se 1 man let ſorſtaa, at dette er oc 
fortjener at tages Henſyn til. JB 

Det er nevnt, at e er I 

og Pleje ſaaledes, at disſe kunde undgaag, tl 
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bragte Tab iftedetfor Fordel. J England og Skot⸗ 
land har man for lenge fiden tilfulde indſet, at fal 
Svineavlen lonne fig, maa ogſaa disſe Dyr ofres. 
mere Opmeerkſomhed, end man fra forſt af troede, 

uagtet disſe Lande langtfra er ſaa begunſtigede eller 
ejer ſaa mange Betingelſer for en heldig Svineavl 

ſom de Forenede Stater, ſpecielt Nordveſten. 

Underſogelſe af Svin, der er dede af Nolera. 

Naar man aabner et koleradodt Svin, vil man 

forſt rigtig danne fig et Begreb om denne Sygdoms 
Odelceggende og dreebende Natur. Man kan neſten 
ſige, at Dyrene er halvt forraadnede allerede i levende 
Live, hvad visſe Legemsdele angaar, og man kan 
ſe, hvorledes Sygdommen gradvis har tumlet med 

ſit Offer, indtil dette omſider har maattet bukke 
under. 

Ved at underſoge Tarmkanalen finder man, at 

Tarmenes Indſide er belagt med et klebrigt Slim, 
der i mere eller mindre Grad ſtreekker fig gjennem 
Tarmkanalen. Galden, der i ſund Tilſtand bor 
vere gulgron, er fort og tjereagtig ſamt tykkere end 
under almindelige Omſtendigheder. Naar mau 
ved, at Galdens Beſtemmelſe er at oploſe det i Foden 
vœrende Fedt og lade dette komme Kroppen tilgode, 
vil man ved at tage den ſyge Galde i jeſyn let fe, 



vigtige og lisbetingende Gerte e Lever 0 
Milte er ogſaa af en morkere Farve end ſcdvanligt, 
om end ikke i den Grad forandrede ſom Galden og 
Tarmkanalen. Det er denne Galdens Tilſtand, 1 

taber Krefterne. Slimet paa Farmenes Indſid 
hindrer de opſugende Kar fra at overfore Beſtand 
dele til Blodet, og derfor er dette ogſaa morkere oc 
tykkere end hos frifte Dyr. Under visſe Omſteendig 
heder vil man ved Underſogelſe finde, at andre Syg 
domme har veret i Kompagniſkab med Svinekoleraen, 
nemlig f. Ex. Lungetering og Lungeforheerdelſe. 

Disſe opſtaar dog forſt efterat Koleraen allerede e 
begyndt, og maa ſaaledes neermeſt betragtes ſom er 
Folge af Blodets Uſkikkethed til at tilfore disſe Or⸗ 
ganer den forngdne Nering og Friſkhed. Naar 
disſe Sygdomme findes i Forening med Koleraen 
er den haables og betragtes under enhver Omſteen 
nighed ſom dodelig. 

Dyrene ſynes ikke at lide meget under Ck 
dommens forſte Periode; men efterhvert fom Livs 
kraften ſvinder og Blodet gjgres uſkikket til at tilfgre 
alle Legemets Dele den forngdne Livskraft, ind 
treder Krampe, fom dog ikke er af lang Varighed. 
Jovrigt arbejder denne Sygdom jevnt og ſikkert, og 
ofte merkes neppe Dodens pludſelige e 
idet Dyret dor uden tilſyneladende Lidelſer. D 

. ſom ved e . findes 
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Drikkevandet bor Have Luftens Varmegrad, hvor⸗ 

orm man bedſt kan forvisſe fig ved Hjelp af et Ther⸗ 

mometer. | 

J ſamme Ojeblik man maatte erfare, at nogen 

af de afſondrede friffe Svin er bleven angrebne, maa 

disſe uopholdelig atter overflyttes og Grunden hos 

de tilbageverende friſke Svin omhyggelig renſes. 

Dyrene maa ikke overfodres, men Portionerne maa 

hellere vœere lidt mindre end ſedvanligt og ſtedſe bes 

ſtaa af ufordeervede Sager. Ligeledes maa de be⸗ 

ſkyttes mod fold Nedbor, og i et Hjorne, helſt under 

det overbyggede Sted, bor findes rigelig ren Strgelſe. 

Smaagriſene maa efterſes ſaa godt ſom muligt, da 

de ofteſt er meſt udſatte for at angribes, og ſelv om 

man ikke ſynes at Tabet af disſe er ſaa foleligt fom 

Tabet af ſtorre Svin, bor dog dette ikke forlede 

Ejeren til at tage mindre Henſyn til disſe, thi de, 

ſom er bevarede, er vundne, og et Antal Smaagriſe 

reprœſenterer ogſaa fin Verdi. 

De angrebne Dyrs Behandling. 

De allerede angrebne Dyr maa, fom nevnt, 

ffarpt afſondres fra de friſte og enhver Berprelſe 

med disſe undgaaes. Den Feil at lade de ſyge og 

de friſte Dyr vandre formeget om hverandre, har 

desveerre veret altfor hyppig, og felv om Adſkillelſe 



; 1 med de porige e Forbods he 15 i 
danner Betingelſen for et heldigt Udfald. v 

ikke iagttoges ſaa ſtrenge Forſigtighedsregler li 
overfor Koleraen blandt Menneßßene lönt, de 

ſtͤrre Antal Ofre, og 
man har heri et got „ 

ſom ikke burde lades af Syne. 1 

paa Sad A maa ud 
Man maa nemlig ikke tro, at al Fare er over 
fordi en ſynlig Bedring indtreder, og ſaaledes 
kymret lade Dyrene ſkigtte fig ſelv; thi Tilbage 
er ofte verre end de foregagende Anfald, og et 
maa ikke glemmes. Hel Kur er ſikker Run. 

Naar 13 65 Alt er i Orden med l | 
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de Medicin ikke föra en for Svinene 115 
Smag, vil de uden Vanſkelighed tage den; 

ſtulde det fe. at et eller andet Dyr vrager den, 
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tre Maaneder gamle en Trediedel af den for vorne 
Dyr anforte Doſis. 

Hermed endes da denne Afhandling— med Onfket 
om, at den maa bidrage fin Skjerv til at Svine⸗ 
avlen kunde blive en for Farmeren ſaa heldbringende 
Drift ſom mulig. Farmeren er visſelig vel undt 
fuld Belonning for fin Moje, og Sagen er, om mu⸗ 
ligt at indrette fig ſaaledes, at man gjennemgaar ſaa 
faa Skuffelſer ſom der er Mulighed for, men deſto 
ſtorre Held og Medgang. 
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3 tes gives enten to Drachmer Glauberſalt eller en 
Drachme Saltpeter, indtil Bedring indtreder. 

E III. 

5 Kolik. 

Denne Sygdom er en af Hundens ſedvanligſte, 
£ idet dens Levevis til enkelte Tider begunſtiger ſamme. 

. Kjendetegn. 

35 Hunden trenger paa og er urolig, ſtundom mod⸗ 
fualden, uden at man merfer Afgang af Exkrementer. 
Blrͤnugen er udſpilet og foles haard og ſpendt. 

5 Behandling. 

Man giver Hunden gjennem Foden 2 Ounces 
Caſtor Oil en Gang daglig, ſamt ellers ſorger for at 
den faar ede fede Sager. Er Forſtoppelſen rigtig 
. haardnakket, maa man anvende: 

JJVJJVJJJV7JJJc c ĩ 2 Drachms. 
VVVVST%% SR Ur SA 4 Drachms. 

mix. 8 

Een ſaadan Portion gives to Gange daglig. 

Langhaarede Hunde, ſaaſom Puddelhunde m. fl., 
faa undertiden Forſtoppelſe deraf, at Haarene rundt 
5 Endetarmen ſammenklebes til en ugjennemtrernge⸗ 

lig Masſe, der maa aabnes, forend Afforing kan 
ßforegaa. 



til Bendelocm i Hundens Mave. 

Orme. | „ 

Hunden plages ofte af Orme, og er m 
2 60 andre sd udfat denne ne E 

de 

8 e handling. 0 
Man bor give Hunden let formerna ön 

indvortes kan man 1 5 | 
». ner „„ 5 

forſt at vœre omryſtet i en Pint Melt, sits 
Spiſeſkeer daglig af e 

N. 8 

Nervelammelfe. 
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varig daarlig Behandling, ſaaſom Forſultning m. m. 
Livsvirkſomheden i det Hele taget er ſlappet og Dy⸗ 
ret ſynes at vere uden veſentlig Paavirkning fra 
Mderverdenen. | 

5 Behandling. 

Denne maa gaa ud paa at forhgje den nedſtemte 
Nervevirkſomhed og Livskraft ved dertil pasſende 
Midler, ſaaſom en Blanding af: 

ri scd. vale dies 2 Ounces. 

JJV 1 Drachm. 

I .. 2 Ounces. 

mix 

En Spiſeſke gives heraf to Gange daglig. 
Er en eller flere Lemmer angrebne, gnides disſe 

med en Blanding af: 

F ephoer a „„ 2 Ounces. 

%% sc syr saa kara 2 Ounces. 

MI. 

Tandſkiftnings⸗Sygdom. 

Under eller ſtrax efter Tandſkiftningen angribes 
Hunden til enkelte Tider af en ejendommelig Syg⸗ 
dom, der ytrer fig med Flod fra Noeſe og Mund, 
dels ogſaa ved Opkaſtning og Feber, ſtundom Hoſte | 

og dels en let Skjelven over hele Legemet. Smer⸗ 
ten ſynes dog meſt at anfegte Slimhinderne i 
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Mund og Neeſe, idet Materien er faa tyk, at Dyret 
ſtaar i Fare for at kveles. 

Behandling. 

Hunden maa have en lun Plads med jevn Tem⸗ 
peratur, ſamt et blodt Leje. Indvortes giver man: 

Infusion of elder flowers. 1 Pint 

Salam mn OMC 2 saa one AS AS ee a RAR I Drachm. 

ieee CLISSOLVEA 35 5 0TE NARE öga Drachm. 

Mixturen ryſtes godt og Hunden gives 2 Spiſe⸗ 
ſkeer af ſamme daglig. 

Er Dyret meget ſvagt og nervoſt, N engang 
imellem en Blanding af: 

,, sees . I Drachm. 
Infusion of valerian e 1 Pint. 

mix. 

Ryſt 10 0 og giv Hunden 2 Spiſeſkeer heraf 
daglig indtil Bedring. 

VII. 

Skab og Ringorm. 

Alle Hunderacer er i mere eller mindre Grad 
udſatte for disſe Sygdomme, der her behandles un⸗ 
der et, da Kuren for begge ganſke er den ſamme. 

Kjendetegnene 

er en ulidelig Klo og Skubben, hvorved der opſtaar 
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nggne Flekker, idet Haarene gaar af og i Alminde— 
lighed Huden med, ſaa at der opſtaar aabne Saar. 

Behandling. 

Hunden maa forſt gives et Bad, idet de muli⸗ 
gens aabne Saar maa rengjores. Derneeſt laves 

en Salve af folgende: 

, ad data lsle SLR da 4 Ounces. 
BIR lad sa se ( y Dislgde bla 1 Ounce. 

Dette ſmeltes ſammen. Naar Masſen er melke⸗ 
varm, tilſcettes Blandingen 1 Ounce Keroſine, og 
det Hele omrores godt. Stederne indſmores godt 
med Salven, der maa fornyes hver fjerde Dag, efter 

forſt at vere bleven afvadſket med Seebevand. 

NILE. 

Benbrud. 

Man ſtoder ofte paa Hunde med brukne Ben og 
tilſyneladende uden Pleje. Paa Grund heraf bliver 
ofte Benet ſkjcevt eller paa anden Maade vanſirer 

Dyret, fom desuden maa udſtaa unsdige Lidelſer. 

Behandling. 

Det brukne Ben maa, hvis der er Feber tilſtede, 
paabades Woͤdike, hvori er Saltpeter og Kogeſalt. 
Derefter ombindes det brukne Sted forſt med en 
Lerredsſtrimmel. Paa en anden Strimmel ſmores 
almindelig grgdtyf "Plaster of Paris“ og ſurres 
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rundt Stedet, og det Hele ombindes med Snore. 
Hunden maa holdes i Ro, indtil det Hele er ſtivnet 
ſammen til en faſt Masſe. 

IX. 

Ledvrid. 

Disſe er meget ſmertefulde og maa tages under 
Behandling ſtran. Man moa underſoge nsjagtig 

om Leddet er helt eller halvt vredet og noje efterſe, 
til hvilken Kant. Forſigtig ſoger man da at bringe 
det i fin rette Stilling ved forſt at trekke Benet til 
fig og derpaa vride det til den Side, hvorfra det er 
vendt. Stedet paabades derpaa med de ſamme kolde 
Bademidler, ſom er omtalt i eee om Ben⸗ 
brud. 

. 

Friffe Saar. 

Disſe ſmerter meget og bor iſer i Sommertiden 
tilſes ofte. Er de af den Beſkaffenhed, at de kan 
ſyes igjen, det vil ſige med jevne Saarrender, bor 

dette gjpres, ellers kan de nogle Gange daglig paa⸗ 
penſles Tincture of myrrha eller Tincture of aloe. 
Ligeledes maa maa man ſorge for, at Saarene hol⸗ 
des fri for Stav og Lignende, her hindrer Gro— 

ningen. 
Gamle Saar maa man forandre til nye paa den 

Maade, at de udbrendes med Nitrate of silver, 
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ſamt da bruge de ſamme Midler fom ovenfor nevnt 
om nye. Er Saarene paa ſaadanne Steder, at de 
kan tildekkes, bor dette gjores, iſer er dette nodven⸗ 
digt under varmt Vejr, da Saarfeber let vil ind⸗ 

finde ſig. 

XL 

Potebetendelſe. 

Stundom optreder denne Sygdom hyppigt og 
ſynes epidemifk. Den ytrer jig med Omhed i Po⸗ 
terne, ſaa at Dyret ligeſom ſynes at halte paa alle 
Ben, dels kun paa Forbenene. Den er ſmertefuld 
og ofte langvarig. 

Behandling. 

Det er bedft at bringe Hunden til at ftaa i en 
Balje koldt Vand, indtil det meſte af Feberen er 

over. Derefter bruges: 

Poterne indgnides hermed to Gange daglig. 

XII. 

Almindelig Forkjslelſe. 

Hos Hunden optreder denne Sygdom helſt i 
Vaar⸗ og Hoſtmaanederne, og angriber iſer yngre 

Dyr. 
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Kjendetegn. 

Aandedrettet er tungt og ſnorkende, Mund og 

Neſe rindende, og Kuldegysninger merkes ofte, 

Mad⸗ og Drikkelyſten er formindſket eller ogſaa 
ganſke ophort. Finere Hunderacer er iſer udſatte 

for Forkjslelſe. 

Behandling. 

Dyret maa indſœttes paa en lun Plads med et 
godt, bladt Leje. 

Indvortes giver man: 
Sala mme 8 1 Drachm. 

Root of e 8 2 Drachms. 

mix. 

En ſaadan Portion gives to Gange daglig i 
Foden indtil Bedring indtreder. 
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